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Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-16 20 00 (vxl) 

Box 27 861, 115 93 STOCKHOLM Karlavägen 104, våning 5 Telefax:  

www.ims.su.se E-post:  

 

Sammanträde institutionsstyrelsen vid IMS  

 
Tid och plats: onsdag 2 juni 2021, 13:00-15:00 via e-mötestjänsten Zoom 

 

  
Närvarande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinarie ledamöter  

Anja Hirdman Prefekt i tjänsten/ordförande 

Marina Dahlquist Stf prefekt i tjänsten 

Peter Erell Administrativ chef  

(adjungerad, ej rösträtt) 

  

Anna-Sofia Rossholm IMS Lärare/forskare (FILM) 

Malin Wahlberg IMS Lärare/forskare (FILM) 

Paula von Wachenfeldt IMS Lärare/forskare (MODE) 

Mattias Ekman IMS Lärare/forskare (JMK) 

Maria Nilsson IMS Lärare/forskare (JMK) 

Anna Roosvall IMS Lärare/forskare (JMK) 

  

Linn Lönroth IMS Studenter forskarnivå/doktorand 

(SUS) 

  

Nikita Zabzine IMS Studenter grund/avancerad (SUS) 

Petrus Dahlbeck IMS TA-personal 

Barbara Pol IMS TA-personal 

  

Under info.punkten 

Ekonomi T1 deltog även: 

 

Marie Jonsson Ewerbring IMS Ekonomihandläggare  

Anna Åberg IMS Ekonomihandläggare 
  

  

Protokollförare:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Svante Emanuelli Kommunikatör (ej rösträtt) 
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ÄRENDEN 
 
§1. Öppnande.  

Fastställande av 

dagordning  

 

 

 

 

Mötet öppnades. Dagordningen fastställdes.  

  
§2. Utseende av 

justeringspersoner 

 

Utsågs Linn Lönroth och Petrus Dahlbeck.  

  
§3. Föregående 

protokoll 

Föregående protokoll lades till handlingarna utan anmärkning. 

Föregående protokoll från 5 maj 2021 skickades ut med kallelse till 

personal@ims.su.se onsdag 26 maj 2021 (se kallelsens bilaga 1). 

 

§4. Anmälan av 

 

- 

  

§5. Informations-

punkter 

 

 

 

1. Information från prefekterna  

  

• Prefekten upprepade budskapet från sitt mejl den 1 juni: 

 
”Nu har beskedet kommit från universitetsledningen om 

riktlinjerna för hösten, vilka är i linje med de signaler vi fått 

tidigare från fakulteten: uppöppningen ska ske stegvis och följa 

de rekommendationer som råder från Folkhälsomyndigheten, 

undervisning för stora studentgrupper i början av hösten bör ske 

på distans men mindre grupper i andra moment kan vi planera för 

på plats. Planeringsarbetet kommer som sagt ske i samarbete med 

studierektorer och anpassas efter olika delkurser. Personal bör 

arbeta hemma än så länge när de kan”. 

 

(From: Anja Hirdman Subject: personal@ims.su.se VB: 

Universitetets ledningsinformation 1 juni - extra utskick, Date: 

Tuesday, 1 June 2021 at 13:33) 
 

Personal som kan bör fortsatt arbeta hemifrån om de kan, 

åtminstone t o m 15 september. Vi planerar för 

undervisning på campus under andra halvan av hösten.  

 

Läs mer: 

Universitetet öppnar stegvis från 1 juni  

 

Beslut om återgång till undervisning och examination 

på campus 

https://www.su.se/nyheter/universitetet-öppnar-stegvis-från-1-juni-1.558609
https://www.su.se/medarbetare/medarbetarnotiser/beslut-om-%C3%A5terg%C3%A5ng-till-undervisning-och-examination-p%C3%A5-campus-1.558016
https://www.su.se/medarbetare/medarbetarnotiser/beslut-om-%C3%A5terg%C3%A5ng-till-undervisning-och-examination-p%C3%A5-campus-1.558016
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• Kommande möten: 

 

- Prefektråd torsdag 3 juni 

- Fakultetsnämndsmöte tisdag 8 juni. 

- Dekancafé på måndag 7 juni med alla 

studierektorer 

 

• En mer flexibel post-pandemisk arbetsform för TA kommer 

säkert diskuteras vidare och det är något som prefekterna 

har i åtanke.  

 

• Forskarskolemedel – man har landat i att det kommer heta 

doktorandmedel med årlig utbetalning i februari baserat på 

institutionernas allmänna studieplaner för utbildning på 

forskarnivå, ASP. Dock minimumbelopp på 300 000 kr 

årligen/ASP. 

 

• Arbetsgruppen för utbildnings- och kvalitetsfrågor HUGO:s 

förslag till ändringar i regler för utbildning på avancerad 

nivå läggs fram vid Humanistiska Fakultetsnämndens möte 

den 8 juni.  

 

• Universitetets klimatfärdplan betonar hållbarhet i 

utbildningen. IMS kommer ha inte mindre än fyra kurser 

med inriktning mot hållbarhet under det kommande läsåret: 

 

- Miljö och hållbarhet i medier, mode och film, 

- Environmental Communication (kursen 

Miljökommunikation ges på engelska)  

- Mode och hållbarhet eller Fashion and 

Sustainability, ges på engelska (avancerad nivå) 

- Global Perspectives on Fashion and Sustainability 

since the 1970’s (doktorandnivå)  

 

• Studentrepresentanten Sofia Öhrndahl-Lindqvist som fått 

förhinder pga undervisning avtackades för sin tid i 
institutionsstyrelsen.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hum.su.se/om-oss/organisation/fakultetsn%C3%A4mnden/fakultetsn%C3%A4mndens-beredningar/arbetsgruppen-f%C3%B6r-utbildnings-och-kvalitetsfr%C3%A5gor-1.459293
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2. Information från administrative chefen  

(Se nedan). 

 

3. Ekonomi – Tertial 1 (se bilaga 2.1-2.4) 

[Föredragande: Peter Erell, administrativ chef; i närvaro av 

ekonomihandläggare Anna Åberg och Marie Jonsson 

Ewerbring] 

 

Peter Erell presenterade institutionens ekonomi efter årets första 

fyra månader:  

 
“Kommentarer till ekonomiuppföljning Tertial 1 2021 IMS  

 

Totalt (UGA+FUF) 

Institutionens totala resultat efter 1:a Tertial 2021 visar ett överskott 

på 642 tkr 

 

Överskott är något högre än budgeterat, vissa avvikelser finns inom de 

olika enheterna. Vi har fått ett något högre anslag under T1 än 

budgeterat (bl.a. forskarskolemedel). Semesterlöneskulden som är 2 

144 tkr bör ha minskat efter T2. 

 

Årets kapitalförändring:  + 642 tkr  

Kapitalförändring sedan tidigare år: + 7 469 tkr  

Summa Kapitalförändring: + 8 111 tkr” 

 

[---] “Sammanfattning 

Utfallet är i stort sett som planerat men som väntat har vi fortsatt lägre 

driftskostnader pga Covid (färre resor). 

 

Utfallet för gemensam administration visar på - 254 tkr. 

Kapitalförändringen sedan tidigare år är + 1 093 tkr.  

Summa kapitalförändringen blir således + 839 tkr”. 

 
(Utdrag ur kallelsens Bilaga 2.1 Kommentarer till 

ekonomiuppföljning Tertial 1 2021) 

 

4. Information från lärarrepresentanter  

Inget att rapportera.  

 

5. Information från studeranderepresentanter   

Inget att rapportera. 
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§6. Beslut 1. Beslut om Examinatorer ht 2021 (se bilaga 3)  

[Föredragande: Peter Erell] 

 

IS beslutar att fastställa Examinatorer enligt bilaga med två 

tillägg:  

 
o KK2 Examinatorer: Anna-Sofia Rossholm/John Sundholm 

o GK8 Specialstudium Examinator: Anna-Sofia Rossholm 

 

Beslutet justeras omedelbart med förbehåll för att viss 

information om examinatorer kan komma att uppdateras. 

 

2. Beslut om anhållan om inrättande av kurs  

JO7036 Journalistik och populism/nativism samt beslut om 

fastställande av dess kursplan (se bilagor 4-5)  

[Föredragande: Maria Nilsson] 

 

Institutionsstyrelsen beslutar att anhålla hos Humanistiska 

fakultetsnämnden om inrättande av kursen JO 7036 (kursen 

Journalism and Populism/Nativism ges på engelska) och 

beslutar att fastställa dess kursplan.  

 

Beslutet är villkorat av att Humanistiska fakultetsnämnden 

beslutar att inrätta kursen. Datum för fastställande blir därmed 

samma som datum för inrättande. (Beslutet togs med 

förbehållet att uppgifterna om behörighetskrav i engelska först 

måste kontrolleras av Anna-Sofia Rossholm). 

 

3. Anhållan om ledigkungörande av lektorat i medie- och 

kommunikationsvetenskap (se bilaga 6) 

[Föredragande: Anja Hirdman]  

 

IS beslutar att fastställa Anhållan om ledigkungörande av 

lektorat i medie- och kommunikationsvetenskap enligt bilaga.  

Beslutet justeras omedelbart.  

  

§7. Diskussion 

 

- 

  

§8. Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor hade inkommit. 
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§9. Mötet avslutas 

 

Mötet avslutades. Alla tillönskades en trevlig sommar.  

  

Kommande möten  Institutionsstyrelsens kommande sammanträden under ht 2021 

beräknas äga rum:  

 

Via Zoom: 

 

• Onsdag 1 sept 2021 13:00-15:00 

 

Följande sammanträden genomförs på plats i Bangsalen/Garnisonen 

resp. Seminarierum 1/Filmhuset, om aktuella restriktioner tillåter 

detta. Om detta inte är möjligt genomförs de istället digitalt: 

 

• Onsdag 6 okt 2021 13:00-15:00 Bangsalen 

• Onsdag 3 nov 2021 13:00-15:00 (höstlov) Seminarierum 1 

• Onsdag 1 dec 2021 13:00-15:00 Bangsalen 

 

Tidigare styrelseprotokoll finns tillgängliga på ims.su.se/internt.  
  

 
Vid protokollet:  Ordförande: 

 

 

Svante Emanuelli 

 

Anja Hirdman 

 

  

Justeras:   

 

 

Linn Lönroth 

 

 

Petrus Dahlbeck 

 

 

 

 
 

 

 

Bilagor  

(Samtliga bilagor sändes ut med kallelsen till personal@ims.su.se onsdag 26 maj 2021). 

 

 

https://grundskola.stockholm/terminer-och-lov/
https://www.ims.su.se/internt/institutionsstyrelsens-protokoll/protokoll-fr%C3%A5n-institutionsstyrelsens-sammantr%C3%A4den-2020-1.499417

